
 

Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

 

Datum: 24-01-2023 

 

 

Onderwerp: Ontwikkelingen Steendam  

 

 

Toelichting: 

Vandaag is berichtgeving in de media naar buiten gekomen waarbij inwoners van Steendam 
hun ongenoegen en onrust delen over de recente bouwontwikkeling voor een recreatiepark 
waarin zij niet zijn gekend. De wethouder heeft hier via de media zijn verontschuldigingen 
aangeboden zo lezen wij. Echter leidt dit bij de fractie van D66 nog wel tot zorgen en vragen. 

 

 

Het college/ de burgemeester wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 

 

➢ De afgelopen tijd is er in/rondom Steendam veel veranderd qua eigendom van grond 
bij de recreatieparken. Daarbij heeft de gemeente een actieve rol gespeeld samen met 
een ondernemer om een recreatiepark te kunnen beginnen. Kan het college zich 
vinden in deze korte samenvatting? 

 

➢ Hoe heeft het kunnen gebeuren dat bij dergelijke grote ontwikkelingen de 
omgevingsvergunning “over het hoofd” is gezien en omwonenden niet tijdig zijn 
geïnformeerd? 

 

➢ Welke acties worden er genomen om deze communicatiefout in de toekomst te 
voorkomen? 

 

➢ Nu het college in beantwoording heeft aangegeven te willen kijken naar wonen versus 
recreatie op recreatieparken kan de suggestie gewekt worden dat er geen staand 
beleid is. En in het licht van de ontwikkeling van nieuwe recreatiewoningen, hier 
wellicht niet de juiste insteek in worden gekozen door partijen. Is het college zich 
hiervan bewust en wat wordt/is hierover gecommuniceerd. 

 

Namens de fractie van D66,  
 

Yannick Lutterop  

 
 

 
Algemene informatie:  Een raadslid kan schriftelijke vragen stellen (artikel 33 RvO) aan het college of de burgemeester. Dit 



 

wordt gebruikt om van het college of burgemeester een verduidelijking te verkrijgen. Het gaat om het verkrijgen van feitelijke 
informatie waarbij een opvatting van het college  wordt gevraagd. De gevraagde informatie is in het belang van het functioneren 
als raadslid.  
 
Informatie over de procedure voor raadsleden: Raadsleden dienen schriftelijke vragen in bij de griffier. Daarbij wordt 
aangegeven of er een voorkeur voor schriftelijke of mondelinge beantwoording bestaat.  

1. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen 30 dagen, nadat de vragen zijn 
ingediend. Tenzij het college of de burgemeester de griffier gemotiveerd in kennis stelt dat dit onmogelijk is, waarbij 
tevens aangegeven wordt binnen welke termijn beantwoording zal plaatsvinden. De beantwoording vindt schriftelijk 
plaats via een niet ondertekende brief.  

2. Het college moet mondelinge vragen uiterlijk beantwoorden in de eerste openbare  raadsvergadering, na het verstrijken 
van de periode van dertig dagen na de datum van indiening van de vragen. 

 

Informatie over de procedure voor de organisatie:  De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en 
regelen: schriftelijke vragen art. 33  

 

https://intranet.midden-groningen.nl/Project/CollegeBWagendasenbesluiten/Pages/Q_F2tEh_OU-RoXvn-rnUZw#H1n7hWIiyUGbGtmQUpU4oQ

